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∆ιακρίσεις τροχαίων ατυχηµάτων

Τα τροχαία ατυχήµατα διακρίνονται σε τρεις

κατηγορίες ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που

επιφέρουν:
•Τροχαία ατυχήµατα υλικών ζηµιών

•Τροχαία ατυχήµατα µε τραυµατισµό

•Θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα



Αίτια των τροχαίων ατυχηµάτων

• Το 89% οφείλεται σε παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. 
που κάνει ο οδηγός,

• Το 4% οφείλεται στα οχήµατα,
• Το 6% στο οδικό δίκτυο και

• Το 1% σε καιρικές συνθήκες.



Βασικές αιτίες ατυχηµάτων αναφερόµενες

στον παράγοντα οδηγό

• Υπερβολική ταχύτητα

• Χρήση κινητού τηλεφώνου

• Αντικανονικό προσπέρασµα

• Είσοδος στο αντίθετο ρεύµα

• Οδήγηση σε κατάσταση µέθης

• Παραβίαση προτεραιότητας

• Παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη

• Επιθετική ή επιδεικτική οδήγηση

• Απόσπαση προσοχής ή κόπωση οδηγού.



Από πλευράς αριθµών υπάρχουν τα εξής

δεδοµένα:

• 37.360 νεκροί, 540.310 τραυµατίες, εκ των
οποίων 63.660 βαριά τραυµατίες στην Ελλάδα
για την 20ετία 1990 έως 2009.

• Οι πιο ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, όπως τα
παιδιά και οι πεζοί αποτελούν περίπου τα 2/3 
των θυµάτων, νεκρών ή τραυµατιών.



• Μόνο για το 2009 είχαµε 1.464 νεκρούς, 1.671 
βαριά τραυµατίες και 16.683 ελαφρά τραυµατίες. 
Σηµειώθηκε δηλαδή, µείωση των θυµάτων σε

σχέση µε το 2008 κατά 86 νεκρούς και 215 
βαριά τραυµατίες. Ο αριθµός των θυµάτων όµως

παραµένει πολύ υψηλός.



• Το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος των

τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα µας πλησιάζει

τα 3 δις ευρώ το χρόνο.

• Το µεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης, 85% περίπου, 
για την πρόκληση τροχαίων δυστυχηµάτων έχει

ο άνθρωπος είτε ως πεζός, είτε ως οδηγός ή
επιβάτης. Το υπόλοιπο 15% µοιράζονται ο
δρόµος και το όχηµα.



Ανάλυση συνόλου νεκρών ανά οµάδα ηλικίας

• 53% του συνόλου των νεκρών σε ατυχήµατα
πεζών είναι άνω των 65 ετών

• Οι αριθµοί των νεκρών είναι υψηλότεροι για τους
άντρες σε σχέση µε τις γυναίκες εκτός από τις
γυναίκες επιβάτες άνω των 35 ετών

• Το µεγαλύτερο ποσοστό νεκρών οδηγών για
τους άντρες σηµειώνεται στην οµάδα 15-24 
ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις
γυναίκες, στην οµάδα 25-34 ετών.



Τροχαία ατυχήµατα στη δικαιοδοσία του Τ.Τ. 
Ιωαννίνων.

• Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Τροχαίας

Ιωαννίνων το 2008 είχαµε 16 θανατηφόρα
τροχαία και το 2009 11, δηλαδή µείωση 31%.

• Τα σοβαρά τροχαία ατυχήµατα ήταν 12 το 2008 
και 9 το 2009, δηλαδή µείωση 25%.



• Το 2010 τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα έως

το µήνα Σεπτέµβριο ήταν 5, ενώ τους

αντίστοιχους µήνες του 2009 ήταν 9, δηλαδή
µειώθηκαν κατά 46% περίπου.

• Τα σοβαρά τροχαία το πρώτο εννιάµηνο του

2010 ήταν 3, ενώ το αντίστοιχο διάστηµα του

2009 ήταν 7.


